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Leeswijzer bij concrete acties na ervaringsstage ‘kansarmoede’ door docenten. 

(verbonden aan werkpakket 3 ) 

 

1. Uitgangspunten 

1) Voorzetten, eerste stappen van mogelijke concrete acties op het vlak van 

armoede en sociale uitsluiting formulieren in functie van curriculumvernieuwing, 

optimaliseren cursussen en lessen. 

 
2) Concrete acties werden geformuleerd door lectoren  die deelnamen aan het 

ervaringstraject. (vaklectoren uit 1 Bako D en H, pedagogen uit KHLeuven en 

KHlim, praktijklector H) 

 

3) Lectoren waren vrij om te kiezen op welk vlak ze deze concrete acties wilden 

uitschrijven: persoonlijk, gebonden aan cursus en/of lespakket, in functie van 

stage of beleid, in functie van curriculum. 

 

4) Lectoren vertrokken vanuit een kapstokdocument (samenvatting van leerpunten 

en aandachtspunten geformuleerd door de docenten tijdens de eindevaluatie van 

de ervaringsgstage) 

 

 

2. Kapstokdocument (zie bijlage) 

 

3. Wat houden de concrete acties in? (algemene indrukken, voor meer 

concrete uitdieping zie bijlage 2) 

 

3.1 Op het persoonlijke vlak als lector 

 

- vanuit reflecties studenten op de driedaagse evalueren zij alles wat te maken 

heeft met de getuigenissen, het gesprek met het werkveld, de interactie-

momenten in kleine groepjes,…als overwegend positief. 

 

- concreet betekent dit in de  toekomst in lessen en activiteiten, en vooral bij die 

inhouden waar het niet zozeer om de ‘kennis’ gaat, maar wel om het kritisch 

zijn, perspectief kunnen innemen, een mening kunnen verwoorden, ergens 

voor staan… meer op zoek gaan naar allerlei interactie-momenten en -

methodes, waardoor verbinding kan ontstaan. (‘mentaliseren’) 

 

- nood aan blikverruimers via ervaringen, experten, externen, 

ervaringsdeskundigen,… 

 

- Voorleven van een (gemeenschappelijke of individuele) visie of 

grondhouding. Deze visie kan ‘gekleurd’ zijn vanuit een eigen christelijke 
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spiritualiteitsbeleving. 

 
 

 

3.2 Actiepunten voor het toekomstige curriculum – opleidingsniveau 

 

 

- Een duidelijke visie ontwikkelen: ‘Waar staan en gaan we voor’  keuzes 

maken. ‘Als leerkracht of school kan je niet op alles gelijk inzetten. Je moet 

duidelijke keuzes maken en daarvoor gaan.’ We kunnen niet naast de evolutie 

in de samenleving kijken. Zie ook het project ‘Onderwijs in 2030’ de 3 ‘D’s’ 

zullen zorgen voor een uitdaging: Digitalisering, diversiteit en dualiteit. Die 

twee laatste houden in dat we niet naast de uitdaging kunnen om in de 

opleiding veel meer aandacht te besteden aan kansarmoede. 

 

- Diepgaande reflectie, kijk en visie op de samenleving verbreden Het 

reflectieniveau verdiepen, op zo’n manier dat er ook bredere en diepgaandere 

linken of relaties met thema’s uit de samenleving aan bod kunnen komen. 

 

- Studenten bewuster leren werken aan het opbouwen van een goede relatie 

met kleuters, ouders,… 

 

- de bril ‘omgaan met diversiteit, m.i.v. kansarmoede’ onmiddellijk 

opzetten van bij het begin van de curriculumhervorming 

 

- werken aan de persoonsvorming van toekomstige kleuteronderwijzer een 

grotere plaats geven in het curriculum opdat ze echt meer sociaal en 

maatschappelijk bewust worden  

 

- nog meer werken aan de basishouding van studenten om positief om te 

gaan met diversiteit en met kinderarmoede/kansarmoede in het bijzonder  

 

- de lerarenopleiders (wij dus) ook deze competenties (i.v.m. positief 

omgaan met diversiteit en kinderarmoede) verwerven/verworven hebben   

 

- BREED leren OBSERVEREN vanaf dag 1 (impliceert  MEER KIJKEN naar 

kleuters + MEER KENNIS over observeren) 

 

- Sensibilisering en responsabilisering van docenten  

 

 

 

3.3 Concrete acties vakgebonden 

 

- concrete activiteiten uitgewerkt door de vaklectoren direct bruikbaar materiaal 

voor de eigen lessen. (lectoren beeld/beweging/taal/muziek) 
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3.4 Aandachtspunten voor stage 

 

- meer inzetten op werken met kosteloos materiaal 

- stage-opdrachten en impulsen screenen op sociale uitsluiting 

- concrete acties in de klas (zie document AK) 

 

 

 

3.5 M.b.t. ‘doorgaande lijn ‘diversiteit in onze BAKO- opleiding’ 

 

- Van in het begin van de opleiding en door de verschillende fases (en 

opleidingsonderdelen) van de opleiding heen de website DIVA introduceren en 

ermee werken.   

 

- Een duidelijke leerlijn ‘communicatieve vaardigheden’ met aandacht voor 

gespreksvoering met ouders (anderstalige ouders, kwetsbare ouders, …).   

 

 

 

3.6 Focus op initiatieven voor de eerste fase (= opleidingsjaar 1 

regulier) 

 

- zie document CVE 

 

 

 


